
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA
Constanţa, Bulevardul Ferdinand nr. 7 bis, Cod 900659 

Telefon:+(40) 241.618.380; Fax: +(40) 241.619.930 
Website: http://www.curteadeconturi.ro, E-mail: eceonstanta@rcc.ro

DECIZIA nr. 52 
Constanţa, 16 decembrie 2016

Urmare unei erori materiale, se anulează Decizia nr. 49/13.12.2016 emisă de
către directorul camerei de conturi pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi
consemnate în procesul verbal de constatare şi raportul de audit nr
58980/10.11.2016.

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice 
Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155 din 29 mai 2014,

examinând deficienţele consemnate în procesul verbal de constatare nr. 
58980/10.11.2016 încheiat în urma acţiunii „Auditul financiar asupra contului anual de execuţie 
bugetară pe anul 2015” la UATM Mangalia, având sediul în Mangalia, Şos. Constanţei nr.13, 
cod poştal 905500, cod fiscal R04515255, telefon: 0241/751060 int. 101 sau 129, fax: 
0241/755606, email: secretariat@primaria.mangalia.ro. fotin.diana@primaria.mangalia.ro, website: 
www.mangalia.ro.

SE CONSTATĂ:

1.1. Nerealizarea la bugetul local a unor venituri din închirierea de bunuri proprietate 
publică a unităţii administrativ-teritoriale

S-a constatat că entităţile din subordinea UATM Mangalia (Şcoala nr.l, Şcoala nr.2, Şcoala 
nr.3, Şcoala nr.5, Liceul Teoretic, Liceul Tehnologic, Colegiul Economic, Spitalul Municipal 
Mangalia, ADPP) au închiriat/concesionat bunuri din domeniul public al unităţii administrativ- 
teritoriale pe care le au în administrare fără a vira la bugetul local o cotă minimă de 50%, aşa cum 
prevede Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Nu au fost respectate prevederile art. 16 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
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2. Nerealizarea Ia bugetul local de venituri din taxă pe clădiri pentru acele spatii
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale închiriate pentru desfăşurare a unor
activităţi economice

S-a constatat că ordonatorii de credite inferiori au concesionat/închiriat supraf 
clădirile aparţinând domeniului public al UAT pentru diferite activităţi economice situaţie 
concesionarii/chiriaşii datorează impozite şi taxe locale aferente spaţiilor respective

Nu s-a respectat LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*) privind 
fiscal art.250 alin.l şi art.257 lit.g.

3. Nestabilirea, neevidentierea, neurmărirea si neîncasarea de venituri renrez

2ţe din 
în care

Codul

entând
impozit pe clădiri, pentru clădirile în construcţie care au elementele structurale de bază ale
unei clădiri si pentru care s-a întocmit proces verbal de recepţie

S-a constatat că există clădiri neimpozitate pentru care, pentru suprafaţa co 
desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri (pereţi şi acoperiş), struct 
specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucra 
construcţii din aparatul propriu al Primarului Municipiului Mangalia au întocmit procese-ver 
recepţie în care s-a consemnat stadiul lucrărilor precum şi suprafaţa construită desfăşurată 
moment.

Nu au fost respectate prevederile din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
alin.(8) lit. c) şi H.G. nr.50/2012, pct.9 lit.g)

4. Cu privire la administrarea de către Serviciul de Ambulantă Judeţean Cons

istruită 
arile de 
rilor în 
bale de 
la acel

art.254 

tanta a
imobilului situat în municipiul Mangalia

S-a constatat că Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa are în folosinţă 
aparţinând domeniului public al UATM Mangalia, reprezentate de imobil compus din 
construcţii situat în municipiul Mangalia, strada Rozelor nr.2 pentru care nu există hotă

bunuri 
eren şi 
râre de

consiliu local pentru transmiterea către SAJ Constanţa a dreptului de administrare. Spaţiul respectiv, 
în care funcţionează substaţia Mangalia a SAJ Constanţa, a fost preluat de la Spitalul Municipal 
Mangalia conform Protocolului nr. 2146/05.05.1998.

Nu s-au respectat prevederile art. 1, alin.l din LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004

5. Angajarea nelegală a unor cheltuieli cu onorarii avocat -  SCA „Grimberg si 
asociaţii” pentru serv icii de urmărire si executare silită a creanţelor bugetare

S-a constatat că în anul 2014 s-a încheiat contractul de asistenţă juridică 
nr. 1242108/27.11.2014 pentru redactare semnare, asistenţă juridică şi reprezentare, negocieri cu 
debitori persoane fizice şi juridice, emitere notificări, recuperări creanţe.

In schema de personal a Municipiului Mangalia există Serviciul de urmărire şi executări 
silite care are mai multe posturi în atribuţiunile cărora sunt prevăzute ca obligaţii de serviciu 
executarea silită a creanţelor bugetare, activitate care cuprinde inclusiv emitere notificări şi 
recuperare creanţe, contractarea acestei activităţi cu firma de avocatură fiind nejustificată

Nu s-a respectat Art. 136 din O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicată*) 
privind Codul de procedură fiscală*.

II.1. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor cheltuieli cu onorarii 
avocaţi :

La contractele de asistenţă juridică pentru stabilirea graniţelor aflate în litigiu cu UATC 23 
August şi UATC Limanu, s-a constatat nelegalitatea angajării de cheltuieli şi efectuării de plăţi în 
perioada 2014 - 2016 pentru servicii de consultanţă juridică în condiţiile în care serviciile nu au 
fost corect evaluate, onorariile fiind calculate pe baza unor valori nefundamentate şi nesusţinute de 
documente şi informaţii certe (abatere prezentată detaliat la punctual IV.3 din procesul verbal 
de constatare)

Au fost încălcate următoarele prevederi legale:
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- art.l alin. (1) şi (2), art.14 „Reguli bugetare” alin.(3), art. 22 „Rolul 
ordonatorilor de credite” alin. (1), art.23, art. 51 „Deschiderea de credite bugetare” alin. (1), 
art. 54 „Execuţia bugetară” alin.(l), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale:

- punctul 1 „Angajarea cheltuielilor”, din Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 
2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 
şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale.

- Ordonanţa nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventiv, Art. 5 Buna gestiune financiară

2. Plata nejustificată a unor servicii de consultantă şi comunicare în relaţiile cu
publicul:

Municipiul Mangalia a încheiat cu SC RESEARCH, POLITICAL, ECONOMIC AND 
SOCIAL CONSULTING CAMPAIGN CONCEPT CONSULTING SRL Bucureşti Contikcte de 
prestări servicii având ca obiect servicii de promovare şi de consultanţă în relaţiile cu publicul 
constând în redactarea şi transmiterea către presa locală şi judeţeană a unor ştiri şi comunicate 
pentru locuitorii Municipiului Mangalia precum şi mediatizarea unor evenimente cultural, aţtistice, 
sportive etc, în condiţiile în care Municipiul Mangalia are în structura organizatorică un 
compartiment Mass -  Media cu un post de inspector cu studii superioare ( post ocupat), cu £ tribuţii 
pe linie de comunicare şi relaţii cu publicul.

Au fost încălcate:
- Art. 4 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
- Art. 5 Buna gestiune financiară din Ordonanţa nr.119/31.08.1999 privind controlul 

intern şi controlul financiar preventive.
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , art.l alin. (1) şi (2), art.14 

„Reguli bugetare” alin.(3), art. 22 „Rolul ordonatorilor de credite” alin. (1), art.23, art. 51 
„Deschiderea de credite bugetare” alin. (1), art. 54 „Execuţia bugetară” alin.(l), (3), (4), (5) şi 
(6) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale - text de lege redat la 
punctul IV.3

- punctul 1 „Angajarea cheltuielilor”, din Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002, 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale

3.Plata nelegală a ajustărilor de tarife privind serviciile de salubrizare
S-a constatat că pe parcursul derulării contractului, de salubrizare a Municipiului Mangalia, 

operatorul a procedat la ajustare tarifelor cuprinse în oferta iniţială prin două acte adiţionale, cu 
nerespectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente.

Nu s-a respectat:
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ART. 8, alin. (1) şi (3) 

lit.j şi k, ART. 43, alin. (3), (4), (5) şi (7).
- Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor, ART. 8, alin.(l) şi (2), ART.13, alin.(l),(2),(3) şi (4).

- Legea nr. 273 2006 (*actualizată*) privind finanţele publice locale art 14 alin 3 şi 
art.23 alin.l

-art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul 
financiar preventiv.
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4. Acordarea eronată a unor ajutoare de urgentă constând în alimente si a unor tichete 
de transport, ne numele unor persoane decedate sau unor persoane care nu întrunesc 
condiţiile de eligibilitate

Din intersectarea bazelor de date cuprinzând beneficiarii din anul 2015 de pachete cu 
alimente, furnizate echipei de audit de SPAS Mangalia, cu baze de date cuprinzând persoane 
decedate în anul 2015, au fost identificate cazuri în care pe listele de acordare a acestor drepturi 
figurează semnături de ridicare a pachetelor cu alimente, deşi persoanele respective erau decedate.

Au fost identificate cazuri în care pe listele de acordare a acestor drepturi fgurează 
semnături de ridicare a pachetelor cu alimente, deşi persoanele respective aveau drepturi nete mai 
mari decât baremul impus de hotărârea consiliului local

S-a mai constatat şi cazuri în care pe listele de acordare bilete de transport, figurează 
semnături de ridicare a acestora, deşi persoanele respective erau decedate.

Au fost încălcate prevederile hotărârilor consiliului local adoptate în acest domeniu.

5. Finanţarea unor acţiuni nonprofit de interes general cu nerespectarea Leifii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonnrofit de interes general

S-a constatat că entitatea a procedat la acordarea de sprijin financiar pentru evenimente 
culturale, artistice, sportive prin angajare directă cu diferite persoane juridice sau fizice, pe bază de 
contracte comerciale sau comenzi constând în produse, lucrări sau servicii pentru realizarea acestor 
evenimente.

Plăţile în cauză, au fost efectuate fără respectarea prevederilor Legii nr.350/2005, care 
reglementează regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, a Ordonanţei de Guvern nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului 
de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, ale OMFP nr. 1792/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
precum şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

Din cauza faptului că sumele au fost acordate fără ca între beneficiari şi autoritatea 
finanţatoare să existe un contract încheiat în condiţiile art.13 din Legea 350/2005, rezultă că pentru 
aceste cheltuieli nu există angajamente legale, aşa cum sunt definite la pct.l(a) din Normele 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice 
aprobate prin OMFP nr. 1792/2002 şi la art. 2, alin (1), pct.3 din Legea nr. 273/2006. Documentele 
puse la dispoziţia echipei de audit, în baza cărora entitatea a efectuat plăţile, constau în diverse 
facturi, situaţii de plată, bonuri fiscale etc....

S-au încălcat:
LEGEA nr. 350 din 2 decembrie 2005 (*actualizată*) privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
art.l, art.3, art 4, art.5, art.10 şi art.18

- LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, art.54
- ORDINUL nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

* * *

Pentru înlăturarea deficienţelor constatate, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, 
republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Curţii de Conturi nr. 155 din 29 mai 2014, în vigoare din 1 septembrie 2014, directorul Camerei 
de Conturi Constanţa,
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I.Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 174 din 
regulamentul sus-menţionat,

DECIDE:

înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, republicată, a
neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată, astfel:

1. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare în vederea urmăririi 
şi încasării veniturilor din închiriere bunuri proprietate publică.

Termen de realizare: 31.05.2017

2. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare în vederea urmăririi 
şi încasării veniturilor din taxa pe clădiri spaţii închiriate pentru desfăşurarea de activităţi 
economice.

Termen de realizare: 31.05.2017

3. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare în vederea urmăririi 
şi încasării impozitului pe clădirile în construcţie care au elemente structural de bază ale unei 
clădiri.

Termen de realizare: 31.05.2017

4. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare pentru iniţierea unei 
hotărâri de consiliu local prin care imobilul în care funcţionează serviciul de ambulanţă să fie 
dat în administrarea acestuia conform legii.

Termen de realizare: 31.05.2017

5. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare pentru efectuarea 
de angajamente legale în strictă concordanţă cu necesităţile desfăşurării activităţii entităţii şi 
cu respectarea prevederilor legale.

Termen de realizare: 31.05.2017

II.Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 
174 din regulamentul sus-menţionat,

DECIDE:

Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi 
recuperarea acestora:

1. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare pentru stabilirea 
întinderii totale a prejudiciului constând în onorarii avocat plătite necuvenit precum şi 
recuperarea acestuia în integralitate potrivit prevederilor legale şi în termenele de prescripţie 
prevăzute de lege.

Termen de realizare: 31.05.2017

2. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare pentru stabilirea 
întinderii prejudiciului constând în cheltuieli nelegale pentru consultanţă în relaţiile cu 
publicul şi recuperarea integrală a acestuia.

Termen de realizare: 31.05.2017
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3. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare stabilirea întinderii 
prejudiciului constând în ajustări de tarife privind serviciile de salubrizare şi recuperarea 
integrală a acestuia.

Termen de realizare: 31.05.2017

4. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare pentru s 
întinderii prejudiciului constând în ajutoare de urgenţă constând în alimente şi a unor 
de transport, pe numele unor persoane decedate sau unor persoane care nu 
condiţiile de eligibilitate şi recuperarea integrală a acestuia.

Termen de realizare: 31.

tabilirea 
tichete 
runescint

05.2017

5. Ordonatorul de credite va întreprinde măsurile legale necesare pentru:
- stabilirea întinderii prejudiciului constând în finanţare acţiuni nonprofit de interes 

general cu nerespectarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general precum şi recuperarea 
acestuia integrală a acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate, potrivit legislaţiei în vigoare şi 
în termenele de prescripţie prevăzute de lege;

- efectuarea plăţilor cu titlu de finanţări nerambursabile, numai cu respectarea 
prevederilor legale şi cu parcurgerea fazelor de angajare, lichidare, ordonanţare, ceea ce 
presupune existenţa angajamentului de legal, respectiv, necesitatea şi obligativitatea încheierii 
contractului de finanţare nerambursabilă.

Termen de realizare: 31.05.2017

care lePe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi şi orice alte măsuri pe 
consideraţi necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de Curtea de Conturi îr 
acţiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de 
implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Despre măsurile luate şi rezultatele obţinute ne veţi comunica la termenele prevăzute pentru 
realizarea acestor măsuri.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măgurilor 
dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, tară o notificare prealabilă.

In termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entităţii 
verificate poate depune/transmite contestaţie împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor 
stabilite pentru realizarea acestora, la Camera de Conturi Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 7 bis .

Analiza eventualei contestaţii se face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
constituită la nivelul Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din regulamentul 
menţionat mai sus.

In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveţi obligaţivitatee. 
prezenta Consiliului Local al Municipiului Mangalia, o copie de pe raportul de audit şi o copie de 
pe prezenta decizie.

După prezentarea/transmiterea acestora, ne veţi informa în scris cu privire la îndeplinirea

urma
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